
  

Naplno žiť sa dá len vtedy, keď sme 
vyrovnaní s vlastnou smrťou a umieraním. 
Z umierania a smrti sme si urobili tabu. Ak 
nejakú skutočnosť odmietame, na jej 
miesto nastúpia mýty a predsudky, 
väčšinou založené na strachu 
a nevedomosti.



  

Je potrebné, aby sa tento pohľad 
prehodnotil a umieranie sa 
prijímalo ako normálna súčasť 
plnohodnotného a  zdravého 
života, ako niečo, čo k životu 
patrí



  

Ak zomiera človek na starobu alebo pri dlhodobej chorobe, nie 
je to nič dramatické, skôr to pripomína zaspávanie po 
vyčerpávajúcom dni.



  

Niekedy je to jeden, niekedy tri mesiace pred 
vlastnou smrťou, kedy sa človek začne pomaly 
odpútavať od svojho okolia. Prestane sa zaujímať 
o noviny, o televíziu, neskôr aj o návštevy. Vyzerá 
ako úplne ľahostajný a hľadí do prázdna, akoby tu 
vôbec nebol. Nie je to nič neobvyklé. Pôsobí to, 
akoby opúšťal väzby so svetom a sústredil sa už 
na miesto mimo neho... 



  

Prichádza kľud a zmierenie. 
Opustenie všetkého 
svetského môže v človeku 
vyvolať pocity rozjarenosti 
i hlbokého kľudu. Staré 
ľudské ja vrátane bolesti 
z osobnej straty pomaly 
mizne a ohnisko záujmu 
človeka sa presúva 
k duchovným záležitostiam. 
Jedinou nutnou úlohou je 
uznať a pripustiť novú 
skutočnosť - že náš ľudský 
život je premenlivý a že sa 
vyvíja ďaleko 
zmysluplnejším  smerom.



  

Ako budú ubiehať dni, budete sa cítiť stále slabší a slabší a potom 
príde deň, kedy sa už vôbec nebudete chcieť hýbať. Budete chcieť 
zostať v posteli, nevstávať. Budete pri vedomí, ale zoslabnutý, 
a postupne budete čoraz viac ospalejší. Možno budete spať aj 
niekoľko dní vkuse. A  jedného dňa sa nebudete chcieť prebudiť 
a spokojne sa vytratíte.



  

Náhle úmrtia sú síce u zdravých ľudí obľúbené, ale Náhle úmrtia sú síce u zdravých ľudí obľúbené, ale 
v skutočnosti sa rodiny s takouto smrťou vyrovnávajú v skutočnosti sa rodiny s takouto smrťou vyrovnávajú 
najhoršie. Na rozdiel od náhlej, ľahkej smrti, ponúka najhoršie. Na rozdiel od náhlej, ľahkej smrti, ponúka 
umieranie na nevyliečiteľnú chorobu, príležitosti umieranie na nevyliečiteľnú chorobu, príležitosti 
k uzavretiu a dovŕšeniu najdôležitejších vzťahov k uzavretiu a dovŕšeniu najdôležitejších vzťahov 
v živote. Môžu sa urovnať napäté vzťahy medzi v živote. Môžu sa urovnať napäté vzťahy medzi 
partnermi alebo medzi rodičmi a odcudzenými partnermi alebo medzi rodičmi a odcudzenými 
dospelými deťmi.dospelými deťmi.



  

Ku koncu života je potrebné vedieť 
povedať 5 dôležitých slov: 
odpúšťam ti – odpusť mi - ďakujem 
– mám ťa rád – zbohom.  Dáva to 
človeku silu, aby mohol výjsť 
v ústrety svojim posledným dňom 
s odvahou a odhodlaním a aby 
zavŕšil svoj život a vzťahy. 



  

Nikdy v minulosti neboli umierajúci takí osamotení ako dnes. 
Kedysi nemali ľudia taký strach pred smrťou. Ľudia umierali 
doma, v kruhu širokého príbuzenstva. Už malé deti sa tmolili 
okolo postele umierajúceho starého rodiča a nik ich 
nevyháňal zo strachu, že to bude pre ne psychický šok. Už od 
detstva sa naučili ľudia prijímať smrť ako prirodzenú súčasť 
života. 



  

Organizácia starostlivosti a veľký nápor 
práce na ošetrujúci zdravotnícky personál, 
nie sú vhodné pre umierajúceho človeka. 
Personál nemá čas byť nepretržite pri 
umierajúcom a poskytnúť mu tú ľudskú 
blízkosť, ktorú potrebuje. A tak umierajú 
ľudia v nemocniciach opustení a osamotení, 
uprostred chladných monitorov a infúzii.



  

Nenechajte ho samého. Tak veľmi vás potrebuje.
 Sľúbte mu, že budete pri ňom. A potom už nebude 
mať strach z osamotenosti umierania.

Pokiaľ je to len možné,
 nenechajte umrieť svojho blízkeho 
v nemocnici, ale pýtajte si ho domov. 



  

Na konci života sa to jednoducho len otočí 
a potrebujeme podobnú starostlivosť  ako keď sme 
boli malí. Na kojencovi nie je nič nedôstojné, keď 
potrebuje prebaliť, a rovnaké je to aj s dospelým 
umierajúcim človekom.

Choroba a bezmocnosť nám neuberajú na 
dôstojnosti, pretože ľudská dôstojnosť 
nezávisí od toho, či potrebujem prebaľovať, 
alebo či som odkázaný na kŕmenie či 
umývanie druhou osobou. 



  

Záverečná fáza ľudského života si zaslúži byť obdobím 
spokojnosti, v ktorej sa prebúdzajú pocity hrdosti na seba samého, 
svoje osobné hodnoty a hodnoty, ktoré po sebe človek zanecháva.



  

Tak ako sa o vás v detstve starali rodičia, teraz na 
staré kolená sa o nich postarajte vy. Venujte tých 
pár týždňov alebo mesiacov svojim umierajúcim 
rodičom. Teraz sú akoby oni vaše deti, o ktoré sa 
treba postarať. Nedajte im najavo, že sú pre vás 
bremenom. 



  

Syn môj, keď sa zašpiním pri jedení, keď sa nebudem vládať 
obliecť, buď trpezlivý. Spomeň si na ten čas, keď som ťa ja 
tomu všetkému musel naučiť. 



  

Akosi si myslíme, že umieranie vždy bolí. V skutočnosti 
väčšinu chronických ochorení, ktoré vedú k smrti, 
nesprevádza bolesť. Ak sa bolesť objaví, dobrou 
správou je, že dnes už existujú veľmi účinné lieky na 
potlačenie až odstránenie bolesti. 



  

Naopak, prevládajú bolesti  
z iných dimenzií človeka: 
Bolesť sociálna – spojená 
s odlúčením od rodiny, 
priateľov alebo stratou 
svojho postavenia. Bolesť 
citová – ktorá sa prejavuje 
hnevom, smútkom, 
úzkosťou a depresiou. 
Bolesť duchovná - ktorá je 
prežívaná ako strach 
z neznáma a ako strata 
zmyslu života. Týmto často 
prechádza chorý na ceste 
blížiaceho sa konca života.



  

Keď vidíme ťažko chorého človeka, je nám ho ľúto a myslíme si, 
že by bolo pre neho lepšie, keby radšej už zomrel a nemusel sa 
ďalej trápiť. Áno, trpieť je ťažké, ale nikdy nás to nemôže doviesť 
k myšlienke zabiť človeka, ktorý trpí. 

Eutanázia sa často ospravedlňuje súcitom. Súcit je 
dvojtvárny, pretože bolesť je často neznesiteľnejšia pre 
tých čo opatrujú, ako pre trpiaceho. Oslobodením chorého 
vlastne vyslobodzujú seba. Stáť pri chorom je 
v skutočnosti ľudsky náročnejšie ako ho odstrániť. 



  

Nerozhodujte sa, kým ste v depresii! Na súčasnom trende 
uchyľovať sa k eutanázii  je najhoršie to, že ľudia 
rozhodujú o sebe a členovi rodiny, keď sú deprimovaní. 
Rozhodovanie o živote a smrti spolu s depresiou je 
nebezpečná kombinácia. Depresia dodá všetkému záporný 
impulz. 



  

Následkom eutanázie je strata úcty k chorým 
a umierajúcim. Vzniká klzký svah – ak dovolíme 
lekárom ukončovať životy umierajúcich na ich 
„vlastnú žiadosť“, neskončí sa pri tom 
a postupne bude táto možnosť rozširovaná. Dôjde 
k ukončovaniu života ľudí s ťažkou chorobou, ale 
dosiaľ  neumierajúcich, životov ľudí s chorobami 
nevyliečiteľnými, ktorí by však ešte mohli dlho žiť, 
životov ťažko postihnutých novorodencov, ľudí 
senilných, alebo ľudí s rôznym mentálnym 
postihnutím. 



  

V roku 1990 bol zrealizovaný výskum v rámci celého Holandska,ktorý 
zistil, že bolo vykonaných 2300 prípadov eutanázie na vlastnú 

žiadosť, 400 prípadov asistovanej samovraždy, 1000 ukončení života 
bez žiadosti pacienta /teda podľa uváženia lekára/ !,

 Je teda zjavné, že sa veľmi ľahko môže stať, že lekár vezme 
rozhodnutie o usmrtení pacienta do vlastných rúk. Jedná bez 

vedomia a súhlasu pacienta, čo je alarmujúce. Niektoré správy 
naznačujú, že až polovica lekárov, ktorí v Holandsku vykonali 

eutanáziu, zabili pacientov pri vedomí bez toho, aby sa namáhali 
získať ich súhlas. 



  

Hlavnými dôvodmi žiadostí pacientov o zabitie sú ich pocity 
straty dôstojnosti, pocity straty zmyslu života, opustenosť, 
osamelosť, pocity, že sú bremenom pre svojich blízkych, strach 
z bolesti, strach z umierania a pod. Poznať tieto dôvody je veľmi 
dôležité, lebo všetky sú odstrániteľné.



  

Chorí v konečnom štádiu choroby sú veľmi krehkí a ľahko prijímajú 
akékoľvek návrhy. Ak ho lekár podporí v myšlienke na eutanáziu, je to 
jeho najväčšie zlyhanie akého sa môže dopustiť.

Zabitie človeka je nesmierne závažnou záležitosťou. Ak 
zabije lekár svojho pacienta, je to ešte závažnejšie. Ide 
o jednanie, ktoré pošliapava všetku mravnosť lekárstva 
a jeho hojivé poslanie. Každý pacient si musí byť úplne 
istý, že sa jeho lekár nestane jeho katom.



  

Nezahrávajme si ľahkomyseľne s najväčšou 
hodnotou aká vôbec existuje – s ľudským 
životom.

Pri chorých, trpiacich, nespôsobilých, 
postihnutých a zomierajúcich sa musíme 
opäť učiť múdrosti, ktorá nám káže vždy sa 
starať, nikdy nezabiť. Hoci zabitie niekedy 
môže vyzerať ako akt súcitu, nie je nikdy 
humánne.



  

Láska je dôležitejšia ako zdravie. Keď máš 
zdravie a nemiluješ alebo nie si milovaný,
tvoj život nemá zmysel. Naopak, keď si 
chorý a miluješ a žiješ pre druhých, tvoj 
život má zmysel.



  

Dlhšia choroba alebo umieranie majú často pozitívnu stránku. 
Bývajú veľkou príležitosťou pre chorého, ale aj pre celé jeho 
okolie. Vážna choroba vedie človeka k prehodnoteniu jeho 
dovtedajšieho rebríčku hodnôt. Ak je táto príležitosť správne 
pochopená a zúročená, môže byť choroba paradoxne tým 
najplodnejším a najcennejším úsekom života. 



  

Smrteľne chorý človek si myslí, 
že už nemôže nič očakávať od 
života. Je potrebné aby si 
uvedomil, že život očakáva niečo 
ešte od neho.



  

Je tu niekto, komu na vás veľmi záleží, hoci všetci ostatní už na vás 
zabudli. Je to Boh. A chcela by som vám povedať niečo o jeho 
pohľade na život: Vaše utrpenie má zmysel teraz a naveky. Boh vás 
jedného dňa odmení za to, že ste bez reptania znášali utrpenie. Ak 
svoj hnev nahradíte vierou v Pána, váš život po smrti bude väčší, 
lepší a veľkolepejší práve pre vaše utrpenie. Boh je vo vašom živote 
prítomný až do poslednej chvíle.
Joni Erickson



  

Prečo práve ja? Prečo práve teraz? Každý raz musí zomrieť – 
či zdravý alebo chorý. Čas vlastnej smrti podobne ako čas 
vlastného počatia a narodenia si nevyberáme. Život sme 
dostali ako dar. Vráťme sa na samý počiatok nášho života 
a pochopíme, že život je dar, ktorý sme dostali bez vlastného 
vedomia, bez nášho vlastného rozhodnutia a vlastných 
zásluh. Dostali sme ho pri počatí v presne danom čase, ktorý 
sme si tiež nevybrali. 

Skúsme pochopiť, že tento dar vrátime samotnému Darcovi – 
Bohu, tiež v čase, ktorý sme si my sami nevybrali, ale ktorý 
opäť vyberie On. Hodina nášho počatia i smrti – teda hodina 
prijatia i vrátenia daru života, je výsostne v Jeho rukách.



  

Človek musí vedieť odkiaľ ide a kam. Ak máme správne 
žiť tento život, ktorý je len cestou do cieľa, musíme 
často myslieť na tento cieľ. Ak sa pozeráme na cieľ 
svojho života, vidíme svoj život z celkom iného zorného 
uhla.

Smrť znamená koniec nášho pozemského života, 
zároveň však otvára prístup k večnému životu. Preto sa 
všetci ľudia majú na túto udalosť pripraviť. 



  

Skôr než som začala pracovať s umierajúcimi pacientami, 
neverila som v posmrtný život. Dnes v život po smrti verím bez 
všetkých pochybností. Verím, že naše telá umierajú, ale duša je 

nesmrteľná.
Dr.Elisabeth K.Rossová



  

Pre mnohých ľudí je ťažké realisticky 
rozmýšľať o nebi, pretože sa im zdá 
byť  vzdialené, takmer nereálne. 

Večný život je stav duše. Ľudia zažijú, čo znamená plná 
a nepretržitá ľudská existencia: nijaká choroba, nijaká 
smrť, nijaká samota, nijaký zármutok, nijaké slzy, nijaká 
nenávisť, nijaké nepriateľstvo, nijaký útlak. 



  

Boh stvoril človeka, zem, celý vesmír, a život vôbec, so 
všetkou jeho krásou a pestrosťou. Prečo by malo byť niečo 
menej tam, kde prebýva On sám – Pôvodca života? Tam musí 
byť život mnohonásobne intenzívnejší a krajší.



  

Človek potrebuje nádej, ktorá ide ponad 
všetko.

Pravou, veľkou nádejou človeka, ktorá pretrváva 
napriek všetkým sklamaniam, môže byť jedine 
Boh – Boh, ktorý nás miloval, ktorý nás miluje až 
do konca, až do krajnosti. 



  

Myslime na to, kam odchádzame. Myslime na večný život 
a jeho radosti. Ak to tak urobíme, dokonca sa budeme tešiť. 
Podobne ako sa tešíme na cestu do krásnej krajiny, tešíme 
sa na to, čo nás čaká. Smrť berme ako bránu k tomu 
krásnemu. Ako sa potom môžeme báť brány, keď veríme, že 
za ňou nás čaká plnosť života?



  

Lebo ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošlé 
sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu. Boh        



  

Viac o tom ako spokojne a zmysluplne zomrieť 
na      www.spokojnezomieranie.sk
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